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Utvikling av Norsk Standard (NS) Systematisk og 
kunnskapsbasert faglig oppdatering av helsefagarbeidere

• Mandat
• Arbeidsplan
• Arbeidsform
• Påmelding og oppstart

Gjennomgang av :



3

Bakgrunn
• NS 6510 Systematisk og kunnskapsbasert faglig 

oppdatering av autoriserte sykepleiere i 
kommunehelsetjenesten lansert i april 2021

• Godt mottatt! 

• Norsk Sykepleierforbund v/Lill Sverresdatter Larsen:
Det er gull verdt med ny standard for faglig oppdatering   

av sykepleiere.
Kompetanse er ferskvare, og alle sykepleiere trenger        

jevnlig faglig påfyll. Derfor støtter vi utarbeidelsen av en 
standard vi håper kan bli en nasjonal retningslinje, 
skriver forbundslederen. 
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Bakgrunn

• Starter opp med tilsvarende standard for 
helsefagarbeidere høsten 2021

• Serie av tilsvarende kompetansestandarder 
for helsepersonell (vernepleiere, 
fysioterapeuter….)
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Mandat
Omfang:
• Komiteen skal utarbeide en Norsk Standard som setter krav til systematisk og kunnskapsbasert faglig 

oppdatering av helsefagarbeidere. 

• Standarden skal definere spesifikke kompetanseområder som skal systematisk skal vedlikeholdes og 
oppdateres, metode for kompetanseoppdatering og ansvarsfordeling mellom arbeidsgiver, ansvarlig 
leder og den enkelte helsefagarbeider.

• Standarden vil kunne brukes av arbeidsgiver, nærmeste leder, den enkelte helsefagarbeider og vgs
skoler/fagskoler.
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Mandat
Leveranser:
Komiteen skal utarbeide NS xxxx Systematisk og kunnskapsbasert faglig oppdatering av 
helsefagarbeidere. 

Komiteen skal også bidra til:
• Vurdere hvilke normative referanser som bør inngå i standarden,
• Foreslå hvordan standarden best mulig kan tas i bruk av helse- og omsorgstjenesten og av 

utdanningsinstitusjonene

Hensikten med standarden er å bidra til:
• Pasientsikkerhet og omsorgsfull hjelp
• Mestringsopplevelse og rolleklarhet
• Verdibevissthet, gode ferdigheter og trygghet i arbeidet
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Fremdriftsplan for utarbeidelse av 
Norsk Standard

Erfaringstall:
• Etablering av komité, oppnevning, innkalling til 1. møte= 2- 4 

mnd

• Utarbeidelse av høringsforslag= 12-14 mnd

• Høring (2 mnd) + behandling av kommentarer = ca 4-5 mnd

• Ferdigstillelse (godkjenning, språkvask, oppretting)= ca 2 mnd

• Totalt ca. 24-26
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Arbeidsplan



• Møter ca hver 6 uke til høringsutkastet er 
klart. Digitale/fysiske møter

• Valg av komiteleder (faglig leder) på første 
(andre) møte

• Felles forståelse av mandat (omfang og 
leveranser)

• Gjenbruk av struktur fra NS 6510 (?)
• Arbeid mellom møtene
• Dokument på høring i 8 uker, deretter 

innarbeiding av høringskommentarer
• Fastsetting og lansering
• Tiltak for å markedsføre standarden
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Arbeidsform
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Videre arbeid
• Invitere til oppstartsmøte 31.august 2021 fra 09-12  (Teams)
• Vi kommer til å sende invitasjoner til:

• Helseforetak
• Norske kommuner
• Videregående skoler, fagskoler
• Myndigheter (KD, HOD, Helsedirektoratet)
• Bruker- og pårørendeorganisasjoner
• Utviklingssenter for sykehjem, Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse
• Arbeidstakerorganisasjoner
• Andre?

• Vil du delta? Send epost til mny@standard.no innen 25.august 2021.

mailto:mny@standard.no


67 83 86 00 info@standard.no standard.no
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